Datum: 03 oktober 2019
Goedendag,
Graag nodigen wij u uit voor onze algemene informatiebijeenkomst op a.s. zaterdag
2 november. De informatiebijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer over
Fietsmaatjes wilt weten en er over denkt om lokaal een eigen Fietsmaatjes
organisatie op te zetten.
Op de informatiebijeenkomst zullen de oprichters van Fietsmaatjes, Jan Burgmeijer
en Tekla Zwinkels, u meer vertellen over Fietsmaatjes. Aan bod komen bijvoorbeeld
wat Fietsmaatjes precies is, hoe u een eigen lokale organisatie op kunt richten,
welke ondersteuning wij daarbij kunnen bieden, en uiteraard zullen we enkele
mooie persoonlijke verhalen van gasten en vrijwilligers delen. Daarnaast is er
gelegenheid tot het stellen van alle mogelijke vragen.
De informatiebijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 2 november. Tussen 14:00
– 14:30u verwelkomen wij u met een kopje koffie of thee en om 14:30u begint de
informatiebijeenkomst. De bijeenkomst duurt tot uiterlijk 16:30 uur.
I.v.m. het klaarzetten van het aantal kopjes koffie en thee horen wij graag of u van
plan bent om te komen. U kunt u aanwezigheid doorgeven via dit formulier of door
te e-mailen naar info@fietsmaatjes.nl. Uiteraard kunt u hier ook terecht met uw
vragen.
De bijeenkomst wordt gehouden op Seats2Meet – Moreelsepark 65 - in Utrecht.
Seats2Meet is te bereiken met het OV (Utrecht CS), met de auto en OV via een P&R
aan de rand van Utrecht of met de auto door te parkeren in een van de
parkeergarages bij Hoog Catharijne. De looproute naar Seats2Meet vanaf Utrecht
CS is op de volgende pagina bijgevoegd.
Wij hopen u op 2 november te ontmoeten!
Met vriendelijke groet,
Jan Burgmeijer, Tekla Zwinkels, en Iris van Rossum

Looproute vanaf Utrecht CS naar Seats2Meet (S2M)
Vanaf het Centraal Station loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne.
Vervolgens gaat u rechts via de schuifdeuren Hoog Catharijne in. Op de digitale
informatieborden op Hoog Catharijne is op de plattegrond ook Seats2meet.com
Utrecht CS te vinden. Daarnaast volg het S2M logo op de wanden in de gangen van
Hoog Catharijne. Houd rechts aan en volg de winkelgang Godebaldkwartier
helemaal tot het einde. De ingang van Seats2meet bevindt zich links van de Albert
Heijn en rechts van Hagenouw Eten & Drinken, de ingang heet Hoog Overborch. Bel
aan bij Seats2meet. Met de trap of lift gaat u naar de 2e verdieping.

